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Не потребує збирання й утилізації

Період розкладання: 
• Від 3 місяців до 1,5 років залежно від товщини  
   плівки. Після збирання культури поле придатне   
   до механічної обробки

Зберігає вологу в ґрунті

• Знижує витрати на зрошення до 30%*
• Запобігає ерозії ґрунту

• Захищає від весняних заморозків
• Посів / посадка можлива на 2-3 тижні раніше 
• Врожай дозріває на 10-20 днів раніше

Рекомендовано для вирощування 
органічної продукції. 

Покращує умови вегетації

Пригнічує ріст бур’янів

• Зменшує використання засобів захисту рослин 

* У порівнянні з технологією крапельного поливу без мульчування;

Виготовляється з використанням 
модифікованого кукурудзяного крохмалю

БIОРОЗКЛАДНА

ПЛIВКА ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ

Зареєстровано в реєстрі «Органік Стандарт Україна», розділи 2.3.5. та 2.5.1.



ЗАСТОСУВАННЯ

БIОПЛIВКИ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ

У відкритому ґрунті:

Чорна, прозора або кольорова біоплівка 

Полуниця, суниця, малина, ожина, лохина тощо

Кавун, диня, гарбуз

Яблуня, груша, слива, виноград

Томати, кабачки, кукурудза, буряк, часник, салат

Соняшник, кукурудза на насіння

Овочі

Ягоди

Баштанні культури

Садженці дерев

Польові культури

Томати, перець, баклажани
Кавун, диня, гарбуз
Огірки, кабачки
Кукурудза цукрова
Капуста білокачанна
Салати
Картопля

Малина, чорниця
Виноград
Саджанці дерев
Кукурудза зернова, соняшник

Цибуля, часник
Полуниця
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Культура Період 
застосування

Термін 
розкладання 

| місяці |

Товщина 
плівки
| мкм |

Плівка розкладається 
на воду, діоксид вуглецю та гумус

Застосування та розкладання біоплівки



ОСНОВНI                                                  

       ХАРАКТЕРИСТИКИЧорна плівка

Ширина

Довжина

Товщина

Розпад

від 6 до 80 мкм

Укладання

від 6 до 80 мкм 

Чорна / кольорова Прозора

Поглинає сонячне світло, 
зменшує ріст бур’янів

Прогріває ґрунт, сприяє 
ранньому дозріванню культур

від 900 до 2800 міліметрів

від 500 до 4000 метрів

6-15 мкм: 3-6 місяців / 30-40 мкм: 18-24 місяці

ручне/ машинне

У неопалюваних теплицях і парниках:

•  Отримання ранньої продукції навесні 
•  Продовження термінів вирощування овочів

В органічному землеробстві:

• Відсутність необхідності використання гербіцидів 
• Не чинить шкоди навколишньому середовищу
• Схвалено до використання «Органік Стандарт»



СЕРТИФIКАТИ                                                  

            ТА ПIДТВЕРДЖЕННЯ

Всі біорозкладані плівки  
IMMER GROUP сертифіковані 
уповноваженим європейським 
органом із сертифікації біопластика 
TÜV Austria та мають маркування  
OK Biodegradable SOIL

IMMER GROUP —  
сертифікований виробник біорозкладаної плівки 
для мульчування

R&D - супровід процесу використання
Агрономічний супровід технології вирощування культур

«Органік стандарт»  — 
перший український 
сертифікаційній орган, 
що здійснює інспекцію та 
сертифікацію органічного 
виробництва 

Відповідає стандарту EN 13432



Не потребує збору та утилізації, 
повністю розкладається в ґрунті протягом одного

сільськогосподарського сезону

Заощаджує 
час

Знижує 
витрати

Екологічний 
продукт

БIОРОЗКЛАДНА ПЛIВКА

врожайність плодів

кількість бур’янів

швидкість дозрівання

площа листової поверхні 

вміст цукру

концентрація аскорбінової кислоти

Вигоди технології *

* Мульчування біорозкладною плівкою на прикладі томатів      у порівнянні 
з технологією без мульчування з використанням крапельного поливу
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ПОРIВНЯННЯ ВИТРАТ

Бiоплівка PE плівка

Порівняльний аналіз витрат при використанні 
біоплівки та звичайної PE плівки, (%)*

* За даними R & D IMMER Group, 2019

Вартість 
плівкі

Використовуйте 
сучасні агротехнології:

Укладання

Вартість 
плівкі

Укладання

Збирання
та утілізація

2%-+



IMMER GROUP —  найбільший в Центральній та Східній Європі виробник 

гнучких пакувальних матеріалів вже понад 20 років. Запатентовані 

пакувальні рішення компанії є екологічно безпечними, скорочують харчові 

відходи i продовжують терміни придатності продуктів за рахунок бар’єрних 

властивостей. 

IMMER GROUP першою в Україні налагодила виробництво  біорозкладних 

пакувальних матеріалів та біорозкладної мульчуючої плівки. Плівка для 

мульчування ґрунту є екологічним та ефективним рішенням, яке підвищує 

врожайність i сприяє кращому розвитку сільськогосподарських культур.

Створення матеріалів дружніх до навколишнього середовища, є внеском 

IMMER GROUP у реалізацію цілей сталого розвитку ООН, а також 

допомагає відповідальному бізнесу i споживачам зменшувати кількість 

сміття та практикувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

IMMER GROUP

18, Vilandes st., 2nd floor, 
Riga, LV-1010, Latvia

вул. Є. Сверстюка, 1
м. Київ, 02002, Україна
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Відскануйте QR-код та дізнайтесь більше  
про біорозкладну плівку для мульчування 
від IMMER GROUP

agro@immer.group WWW. IMMER.GROUP


